
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO – SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Av. 7 de Setembro, 1051 – Matão – SP – telefone: (16) 3382-6640 

cultura@matao.sp.gov.br 

“EXTRATO DE CONTRATO” 
 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE PARCERIA 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 

COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E AMBIENTAL PARA CIDADANIA – ACAC 
/ ONG OCARA 

VALOR: R$ 1.888.560,06 

TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração 

PRAZO DE EXECUÇÃO: de junho de 2022 a maio de 2023 

 
OBJETO:  A Secretária Municipal de Educação e Cultura no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições da Lei Federal n.º 13.019 de 2014, bem 
como do Decreto Municipal nº 5.040 de 2017 que regulamenta a aplicabilidade na lei no 
âmbito do Município de Matão, apresenta os relevantes fundamentos que justificam a 
dispensa de chamamento público para escolha de Organização da Sociedade Civil, que 
executará o serviço de produção, coordenação, contratação e realização do Programa 
TEIA – Território de Educação, Intercultura e Arte –, para formação e difusão cultural 
através de ações arte-educativas em bairros da cidade e área central, retomando, pelo 
Programa, os projetos do "Pequeno Cidadão" e das "Oficinas Culturais Municipais", a fim 
de oferecer aulas complementares e oficinas artísticas de múltiplas linguagens para 
crianças, adolescentes e adultos e fomentar a produção cultural de comunidades, via 
valorização das expressividades de grupos e do contato com diferentes manifestações. 
Faz-se importante a dispensa do chamamento para a execução do serviço de relevância 
que a Ong Ocara desenvolve no Município no âmbito educativo e artístico, através de ações 
culturais que refletem sobre a realidade das comunidades, assegurando que haja uma 
formação contínua – como pela realização do Festival Internacional de Arte-Educação 
Fronterias Brasil e criação e manuntenção da Casa PIPA – Plataforma Internacional de 
Produção Artística – , valorizando a bagagem histórica de cada aluno/artista/participante, 
que passa a construir novo olhar e nova atitude buscando melhorias para o mundo, a partir 
do seu lugar de fala, via arte e educação libertadora e transformadora. Pelo exposto, estão 
cumpridas as exigências do art. 16 do Decreto Municipal nº 5.040 de 2017 e dos arts. 30 e 
31 da Lei Federal n.º 13.019 de 2014. 
 
 Matão, 28 de abril de 2022. 
 
 

SR. APARECIDO FERRARI 
PREFEITO DE MATÃO 

 
SR. ALEXANDRE LUIZ MARTINS DE FREITAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

SR. JULIANO RICCI JACOPINI 
GESTOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 
*processo pode ser acompanhado no site da Prefeitura Municipal de Matão, na aba  "Atos Oficiais". 

mailto:cultura@matao.sp.gov.br










































































































 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.321.119/0001-17
Razão Social:ASSOCIACAO CULT E AMB CIDADANIA ACAC
Endereço: EST DA FAZENDA S/N / BOA VISTA / MATAO / SP / 15991-294

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2022 a 23/04/2022 
 
Certificação Número: 2022032501123242359333

Informação obtida em 05/04/2022 13:13:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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